D I E R R E P O RTA G E

Oud-NRM-kampioene kalft na zeven en een half jaar opnieuw af en maakt
zich op voor tweede EK-deelname

De comeback van Millenium
Ruim zes jaar na haar algemeen kampioenschap op de NRM is
Twente Dairies JT Millenium terug in de keuringsring. De Convincerdochter is in de tussentijd weinig ongeluk bespaard gebleven, maar dankzij haar ongekende wilskracht staat ze er weer.
tekst Florus Pellikaan

video-impressie www.veeteelt.nl

V

eel bezoekers van de afgelopen HHHshow zullen verrast hebben opgekeken toen Twente Dairies JT Millenium de
ring betrad. Ruim zes jaar was de oudNRM-kampioene niet in het openbaar
verschenen en opeens stond ze er weer.
Na een tussenkalftijd van zeven en een
half jaar maakte de inmiddels dertienjarige Convincerdochter haar rentree in de
showring en mocht ze zelfs verdienstelijk
deelnemen aan het kampioenschap oudere koeien. Wat haar eigenaren Harrie
en Jos Tijhuis uit Hooghalen betreft was
de rentree niet direct haar afscheidswed-

strijd. In ieder geval drie keuringsdeelnames hebben de broers voorzichtig ingepland, waaronder ook een rentree op het
Europees kampioenschap op 2 maart.

Verstopte eileiders
Eerst nog even terug naar die succesvolle
derde lactatie van Millenium. Nadat ze op
keuringen meerdere keren net naast het
goud had gegrepen, won ze in december
2005 tijdens de HHH-show dan eindelijk
een felbegeerd algemeen kampioenschap.
Het was de opmaat voor een succesvolle
reeks keuringsdeelnames. ‘In juni 2006

vertegenwoordigde ze Nederland op het
EK en was ze de kopkoe van de landengroep’, vertelt Harrie Tijhuis nog altijd
zichtbaar trots. ‘Individueel liep ze op
een 1b-plek en eindigde ze zelfs als derde
in het kampioenschap.’
Een maand na haar EK-deelname werd
Millenium ook algemeen kampioene op
de NRM en werd ze ingeschreven met 94
punten. ‘We hebben enorm veel plezier
met deze koe beleefd, maar we hebben
ook veel pech met haar gehad.’ Met dat
laatste verwijst Jos Tijhuis naar de periode na de succesvolle keuringsreeks. ‘Maar
het plezier heeft alles overwonnen. Zo’n
koe met zulke successen fok je echt maar
één keer in je leven.’
Net na de NRM besloten de broers Tijhuis
Millenium te spoelen, maar dat bleef zonder resultaat. ‘Volgens de et-specialist
had ze verstopte eileiders en kon ze ook
niet meer drachtig worden. We hebben
toen een aantal ivp-sessies gedaan’, vertelt Jos. Op het moment dat Millenium
1600 dagen aan de melk was, begon ze

Millenium maakte afgelopen december tijdens de HHH-show een verdienstelijke comeback in de keuringsring
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flink te groeien en besloten Harrie en Jos
haar maar droog te zetten.
Millenium ging het weiland in en kwam
zonder bedoelingen in een koppel pinken
met een stier te lopen. ‘Volkomen tegen
de verwachtingen in bleek ze op een gegeven moment drachtig te zijn, maar na
tien weken verwierp ze de vrucht weer.
Het was voor ons wel het teken dat in ieder geval een van de eileiders dus toch
niet verstopt zat’, vertelt Harrie. Daarom
besloten de broers Millenium alsnog te
spoelen, wat in twee sessies resulteerde
in dertien embryo’s.

Te danken aan wilskracht
Na de et-sessies bleef een aantal inseminaties zonder het gewenste resultaat,
maar uiteindelijk zorgde een embryo
voor een nieuwe dracht. Opnieuw bleef
pech Millenium afgelopen september
echter niet bespaard. ‘Drie maanden voor
de uitgerekende datum begon ze wat uier
te krijgen. We hebben haar direct uit het
land gehaald en twee dagen later werd
een dood kalfje geboren’, vertelt Jos.
Harrie vult aan: ‘We hadden op dat moment niets te verliezen en wilden proberen haar weer aan de melk te trekken. De
eerste veertien dagen hebben we haar zes
keer per dag gemolken totdat ze twintig
liter per dag gaf.’ Na deze twee weken
zijn de broers overgeschakeld op driemaal daags melken in de robot. Millenium produceert op dit moment zo’n veertig liter per dag en heeft dus inmiddels
deelgenomen aan de HHH-show.
Alhoewel de laatste dracht niet vlekkeloos verliep, was het niet de meest kritieke periode uit het leven van Millenium.
‘Eigenlijk is de pech begonnen toen ze
voor de derde keer afkalfde van een heel
zware tweeling. Ze was toen zo ontzettend ziek dat je haar met één vinger wel
om kon duwen’, vertelt Jos. ‘Het is aan de
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wilskracht van de koe te danken dat ze er
doorgekomen is; 99 van de 100 koeien
waren er met deze geschiedenis niet meer
geweest’, stelt Harrie. ‘En dat is niet onze
verdienste, maar die van Millenium. Negentig procent moet een koe zelf doen,
slechts tien procent is verzorging.’
Dat wilskracht in de familie zit, bewijst
ook de nog altijd aanwezige moeder van
Millenium, Nina. De broers kochten deze
Gibbondochter als kalf tijdens de Tulip
Sale en inmiddels is ze in het bezit van
alle predicaten die ze tot nu toe kon verdienen. Ze is preferente stammoeder,
sterkoe 3 en honderdtonner en ook de
mijlpaal van tienduizend kilo vet en eiwit
is in zicht.
‘Nina gaf in combinatie met Bell Eltonbloed het beste resultaat’, analyseert Harrie. ‘Ze heeft veel dochters, maar Millenium en haar met 89 punten ingeschreven
Duplexzus zijn de beste. Dat is het voordeel als koeien oud worden, dan kom je
erachter wat de beste combinaties zijn.
We gaan daarom nu ivp doen met stieren
met Bell Eltonbloed, zoals Atwood en
Acme.’

De raad van bestuur van de Belgische zuivelcoöperatie Milcobel heeft
beslist om Eddy de Mûelenaere
aan te stellen als de nieuwe gedelegeerd bestuurder. Hij volgt bij Milcobel Patric Buggenhout op, die
meer dan vijftien jaar aan het hoofd
stond van de zuivelfabriek. De nieuwe CEO bekleedde in het verleden
verschillende topfuncties bij de
groep Vandemoortele, producent
van voedingsmiddelen op basis van
oliën en vetten. Eddy de Mûelenaere is 59 en burgerlijk ingenieur van
opleiding. Als nieuwe CEO wacht
hem de taak Milcobel verder te ontwikkelen als competitieve en coöperatieve zuivelgroep. Milcobel is een
coöperatie van 3000 melkveehouders en verwerkte vorig jaar 1,1 miljard liter melk, zijnde een derde van
de Belgische melkproductie. Het bedrijf haalde daarbij een omzet van
900 miljoen euro.

Overtollig vlees kwijt
Voor succesvolle opvolging heeft Millenium zelf nog niet echt gezorgd. Een Amoren een Damiondochter zijn inmiddels
niet meer op het bedrijf, wel een laatrijpe
tweedekalfs Goldwyndochter, maar die is
tot op heden nog niet op een keuring geweest. ‘Uit een kampioene een kampioene fokken valt niet mee. Je verwacht er
vaak veel van, maar het gebeurt bijna
nooit. Het is gemakkelijker om uit Nina
een nieuwe kampioen te fokken dan uit
Millenium’, stelt Harrie, terwijl hij richting de zaagselbox van Millenium loopt.
De vedette richt haar lange kop op bij het
zien van de bezoekers. Eenmaal in de benen blijkt Millenium ten opzichte van
haar optreden tijdens de HHH-show nog
wat overtollig vlees kwijtgeraakt te zijn.
‘Dat wij in Zwitserland geen kampioene
worden, kunnen we nu al wel vertellen.
Maar we vinden het gewoon een prestatie
om Millenium na ruim zes jaar nog een
keer op het EK te showen’, vertelt Harrie.
‘Daarnaast heeft ook een beetje meegespeeld dat wij ons er graag voor in wilden
zetten dat Nederland weer aan het EK zou
deelnemen.’
Maar wanneer zijn de broers Tijhuis dan
tevreden met hun EK-deelname? ‘Als de
koe er goed voor komt te staan en een
beetje in de middenmoot meeloopt. Maar
staat ze er goed voor en loopt ze in een
heel sterke rubriek op een koe na achteraan, dan zijn we ook tevreden.’ l

Eddy de
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Joop Atsma (56) is door het bestuur van het Productschap Vee en
Vlees (PVV) voorgedragen als nieuwe voorzitter. Atsma volgt Steven
Lak op, die eind januari afscheid
nam. Atsma moet officieel nog benoemd worden door de Kroon.
Als voorzitter gaat Atsma het afbouw- en overdrachttraject van het
PVV begeleiden. De nieuwe PVVvoorzitter was van 14 oktober 2010
tot 5 november 2012 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
Daarvoor was hij vanaf 1998 Tweede Kamerlid voor het CDA.
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